ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017
Edital nº 01, de 24 de outubro de 2017.

CARGO: MÉDICO PSF
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do concurso.
11. A duração da prova será de três Horas.
Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Na festa, todos saltavam, riam, cantavam
e dançavam freneticamente.”. O emprego da
vírgula no trecho foi utilizado para:
a) Separar o adjunto adverbial antecipado.
b) Separar o aposto, ou qualquer elemento de
valor meramente explicativo.
c) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.
d) Separar elementos repetidos.
02. “Em sua viagem, Mário conheceu dois
grandes expoentes da Literatura mundial...”. O
termo destacado está conjugado no pretérito
perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo
verbais de “conheceu” fossem alterados para
o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, é
correto afirmar que a substituição correta
seria:
a)
b)
c)
d)

Conhecerá.
Conheceria.
Conhecera.
Conhecia.

03. “Raramente o país investe em educação
como os outros países da América do Sul.”. É
correto afirmar que o termo destacado exerce
função sintática de:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

12,5.
15.
25.
32.

06. Sabendo que a porcentagem de juro de um
banco para aplicações é de 20% ao mês, uma
pessoa aplicará R$ 1.200,00 por um período de
3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que
o montante obtido nessa aplicação será de:
a)
b)
c)
d)

R$ 1985,40.
R$ 1.999,50.
R$ 2.000,50.
R$ 2.073,60.

07. Analise a equação de primeiro grau
abaixo. Após, assinale a alternativa correta:

Agente da passiva.
Objeto indireto.
Adjunto nominal.
Adjunto adverbial.

04. Acerca do emprego dos sinais gráficos,
analise.
I- Acentuam-se com acento agudo os
vocábulos oxítonos que terminam em “a, e, o”
abertos;
II- Acentuam-se com acento agudo o “e” da
terminação “em” ou “ens” dos vocábulos oxítonos
compostos de mais de uma sílaba;
III- Acentuam-se os vocábulos paroxítonos
terminados em “ã, ãs, ão, ãos”.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

05. Analise a figura abaixo. É correto afirmar
que o valor de x é igual a:

a) A função de primeiro grau apresentada é
decrescente, ou seja, com 𝑎 < 0.
b) A função de primeiro grau apresentada é
crescente, ou seja, com 𝑎 > 0.
c) Provavelmente a função que rege esta
reta é igual a: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 5.
d) Como a reta não está cortando o eixo y em
0, não tem como saber se a função é
crescente ou decrescente.
08. Montanha é uma forma de relevo, cuja
principal característica é possuir altitude mais
elevada do que as áreas ao seu redor.
Podemos afirmar que a montanha mais alta do
Brasil, é?
a) Pico da Neblina
b) Pico Paraná
c) Monte Roraima

d) Pico Maior de Friburgo
09. Os símbolos e hinos são manifestações
gráficas e musicais, de importante valor
histórico, criadas para transmitir o sentimento
de união nacional e mostrar a soberania do
país. Em relação ao BRASIL, qual das
alternativas menciona apenas símbolos
nacionais?

a)
b)
c)
d)

12. Considere a tabela a seguir com relação à
classificação dos sopros cardiovasculares e
assinale a alternativa que apresente a
sequência correta:

a) Bandeira insígnia da presidência, bandeira
nacional, brasão, hinos e selo.
b) Bandeira nacional, armas nacionais, hino
nacional e selo nacional.
c) Bandeira nacional, brasão, hino nacional e
hino da independência.
d) Bandeira nacional, cores nacionais, hino
nacional e hino da independência.

10. Sabemos que muitos acordos são
realizados pelos países mundo afora. Estes
acordos geralmente são inerentes a uma
temática específica para a qual se busca um
consenso entre os países.
Assinale a alternativa que aponta a definição
de Acordo de Paris e Tríplice Aliança.

a) Acordo ortográfico entre países cuja língua
oficial é o francês e Acordo de cooperação
financeira internacional entre as três
maiores
potências
mundiais
b) Acordo entre países europeus acerca da
imigração e Acordo econômico entre
Inglaterra, Rússia a França.
b) Acordo entre vários países acerca das
consequências do aquecimento global e
Acordo
de
cooperação
financeira
internacional entre as três maiores
potências mundiais.
c) Acordo
de
cooperação
financeira
internacional entre as três maiores
potências mundiais e Acordo entre vários
países acerca das consequências do
aquecimento global.
d) Acordo entre vários países acerca das
consequências do aquecimento global e o
Acordo entre Alemanha, império AustroHúngaro e Itália acerca de apoio em caso
de guerra.
11. Nas pericardites constritivas e nas
cardiopatias isquêmicas do ventrículo direito
as respostas são paradoxais. A palpação do
pescoço permite o reconhecimento de vários
sinais. A palpação da aorta na fúrcula esternal
por dilatação ou aneurisma de aorta indica o:

Sinal de Hirtz.
Sinal de Oliver-Cardarelli.
Sinal de MacDowell.
Sinal de Trentz.

1 Intensidade
2 Frequência

3 Timbre

4 Duração

a)
b)
c)
d)

X
Y

Baixa, média, alta.
Não-musicais,
aspirativo, rudes,
em piado.
W Holossistólico,
holodiastólico,
mesodiastólico.
Z Pequena,
média,
grande.

1Z – 2Y – 3W – 4X.
1Z – 2X – 3Y – 4W.
1X – 2W – 3Z – 4Y.
1X – 2Y – 3W – 4Z.

13. Sopros sistólicos tipo regurgitação são
comuns em:
a) Obstrução de grandes vasos da base ou
seus ramos, coarctação aórtica e nas
fístulas arteriovenosas.
b) Nas insuficiências aórtica e pulmonar, nas
estenoses mitral e tricúspide.
c) Nas estenoses de via de saída de um ou
outro ventrículo, nas comunicações
intracavitárias e estados hipercinéticos
como anemias, febre, hipertireoidismo e
gravidez.
d) Insuficiências mitral e tricúspide e na
Comunicação Interventricular (CIV).
14. Sopros diastólicos são comuns em:
a) Obstrução de grandes vasos da base ou
seus ramos, coarctação aórtica e nas
fístulas arteriovenosas.
b) Insuficiências aórtica e pulmonar, nas
estenoses mitral e tricúspide.
c) Nas estenoses de via de saída de um ou
outro ventrículo, nas comunicações
intracavitárias e estados hipercinéticos
como anemias, febre, hipertireoidismo e
gravidez.
d) Insuficiências mitral e tricúspide e na
Comunicação Interventricular (CIV).
15. Os bloqueios tronculares e divisionais, que
afetam os ramos direito e esquerdo e suas
respectivas divisões, caracterizam-se por
alterar:

a) Os aspectos morfológicos
segmento ST.
b) Os aspectos morfológicos
onda P.
c) Os aspectos morfológicos
complexo QRS.
d) Os aspectos morfológicos
onda U.
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16. Com relação às indicações do Holter para
avaliar sintomas possivelmente associados a
distúrbios do ritmo, considere a alternativa que
discorra sobre os classificados como Classe II:
a) Pacientes com episódio de síncope, présíncope ou tonturas sem causa aparente.
b) Pacientes com queixas de palpitações
recorrentes.
c) Pacientes com eventos neurológicos e
com suspeita de fibrilação atrial ou flutter
transitórios.
d) Pacientes com acidente vascular cerebral
sem evidência de isquemia.
17. A cinecoronariografia é o principal
emprego do cateterismo cardíaco atualmente.
É usada sobretudo em três situações clínicas:
I- Determinação da presença e extensão
da Doença Aterosclerótica Coronariana (DAC)
quando
ela
não
puder
ser
excluída
adequadamente por testes não-invasivos;
IIAvaliação
das
possibilidades
terapêuticas,
incluindo
as
formas
de
revascularização cirúrgica ou percutânea do
miocárdio;
III- Ferramenta de pesquisa, que possibilita
analisar modos de tratamento, bem como
progresso ou regressão da DAC.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

18. A coreia de Sydenham ou “dança de São
Vito” afeta cerca de 20% dos pacientes com:
a)
b)
c)
d)

Doença de Crohn.
Febre reumática.
Lúpus Eritematoso Sistêmico.
Psoríase.

19. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:

A insuficiência mitral é caracterizada por um sopro
suave, holossistólico, no ápice, irradiando para
axila, e é mais audível com o paciente em decúbito
lateral esquerdo. Na insuficiência mitral grave, um
sopro diastólico de enchimento, chamado de
___________, é gerado pela grande quantidade
de sangue que passa através da valva mitral para
dentro do ventrículo esquerdo durante a fase de
enchimento.
a)
b)
c)
d)

Carey-Coombs.
Browiki.
Blower.
Austin Flit.

20. Os corpúsculos de Heinz constituem
precipitação de moléculas de hemoglobina
desnaturadas que se coram de azul na periferia
dos eritrócitos. Aparecem em qual das
situações a seguir:
a) Talassemias e deficiência de G6PD.
b) Anemias megaloblásticas e estados
hipoesplênicos.
c) Intoxicações por metais pesados (chumbo
e mercúrio).
d) Pós esplenectomia.
21. Considere a alternativa que apresente
exemplos de anemias hemolíticas genéticas
decorrentes de enzimopatias:
a)
b)
c)
d)

Esferocitose e eliptocitose.
Deficiência de G6PD.
Anemia falciforme e Talassemias.
Deficiência de ferro e deficiência de folato.

22. Dentre as principais importâncias
funcionais associadas ao folato, destacam-se:
I- Participação na síntese de DNA, atuando
na biossíntese do nucleotídeo pirimidina, na
metilação do ácido deouridilico para ácido
timidílico, processo comum na divisão celular
normal;
II- Conversão de aminoácidos, inclusive no
catabolismo da histidina para ácido glutâmico, na
interconversão da serina e glicina e na conversão
da homocisteína em metionina;
III- Modulador da homeostasia do ferro
corporal, regula a incorporação celular do ferro
unido a transferrina.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

23. Com relação ao exame físico do paciente
portador de Tuberculose (TB) Primária é
correto afirmar:
a) O exame físico mostra hepatomegalia
(35% dos casos), alterações do sistema
nervoso central (30% dos casos) e
alterações cutâneas do tipo eritematomáculo-papulo-vesiculosas.
b) A ausculta pulmonar pode apresentar
diminuição do murmúrio vesicular, sopro
anfórico ou mesmo ser normal.
c) O exame físico geralmente mostra fácies
de doença crônica e emagrecimento,
embora indivíduos com bom estado geral e
sem perda do apetite também possam ter
TB pulmonar.
d) O paciente apresenta-se irritadiço, com
febre baixa, sudorese noturna, inapetência
e o exame físico pode ser inexpressivo.
24. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com
relação à Tuberculose (TB) óssea e assinale a
alternativa que traz a sequência correta:
(__)- É mais comum em crianças (10% a 20% das
lesões extrapulmonares na infância) ou em
pessoas entre as quarta e quinta décadas;
(__)- Atinge mais o fêmur e as articulações
esternocostais, embora possa ocorrer em outros
locais;
(__)- A TB de fêmur (mal de Pott) é responsável
por cerca de 1% de todos os casos de TB e por
até 50% de todos os casos de TB óssea;
(__)- O quadro clínico é a tríade dor lombar, dor à
palpação e sudorese noturna. Afeta mais
comumente a coluna torácica baixa e a lombar.
a)
b)
c)
d)

V-V-F-F.
V-F-F-V.
F-F-V-V.
F-V-V-F.

25. Com relação aos Efeitos adversos menores
ao tratamento anti-tuberculose, dor articular é
provável associação a quais fármacos a
seguir:
a)
b)
c)
d)

Isoniazida e Etambutol.
Isoniazida e Pirazinamida.
Pirazinamida e Etambutol.
Rifampicina e Etambutol.

26. Os indivíduos com transtorno de ansiedade
social do tipo somente desempenho têm
preocupações com:

a) Desempenho que são geralmente mais
prejudiciais em sua vida profissional.

b) À ameaça real apresentada pela situação
social e o contexto sociocultural.
c) Efeitos fisiológicos de uma substância (p.
ex., droga de abuso, medicamento) ou de
outra condição médica.
d) Ser humilhado ou rejeitado.
27. Sobre a Agorafobia, considere os itens a
seguir:
I- Os ataques de pânico estão associados
à probabilidade aumentada de vários transtornos
mentais comórbidos, incluindo transtornos de
ansiedade, transtornos depressivos, transtornos
bipolares, transtornos do controle dos impulsos e
transtornos por uso de substâncias;
II- O indivíduo tem medo ou evita essas
situações devido a pensamentos de que pode ser
difícil escapar ou de que o auxílio pode não estar
disponível no caso de desenvolver sintomas do
tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou
constrangedores;
IIIO
medo
ou
ansiedade
é
desproporcional ao perigo real apresentado pelas
situações
agorafóbicas
e
ao
contexto
sociocultural.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

28. Considere a alternativa que apresente as
principais causas de Hipopotassemia:
a) Hiperparatireoidismo e neoplasia com
metástases ósseas (lesões líticas).
b) Pelo uso excessivo de diuréticos, vômitos
ou sonda nasogástrica e prescrição sem
potássio.
c) Acidose metabólica ou respiratória,
trauma, diabetes mellitus, queimaduras,
uso
de
digitálicos,
succinilcolina,
insuficiência renal, transfusões maciças.
d) Febre,
hiperglicemia,
queimaduras,
traqueostomia, lesões do sistema nervoso
central (diminui a produção de hormônio
antidiurético), dieta hiperproteica (pelo
aumento na produção de ureia aumenta a
necessidade de maior volume de água
para ser excretada).
29. O edema cerebral é uma das complicações
da Falência Hepática Aguda. Considere a
alternativa
que
apresente
a
conduta
terapêutica frente a essa complicação:

a) Dieta hipoproteica; evitar sedativos;
lavagem intestinal; administrar lactulose.
b) Monitorar pressão intracraniana; evitar
movimentos;
evitar
aspiração
nasotraqueal; cabeceira elevada a 45º;
administração de Manitol.
c) Controle constante da glicemia; soro
glicosado em perfusão contínua; diálise;
hemofiltração.
d) Administração de Dopamina; monitorar
gases arteriais; manter o paciente sob
intubação orotraqueal e ventilação
mecânica.

30. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:
A angina __________ tem apresentação clínica
por vezes indistinguível da angina por obstrução
coronariana aguda, e a coronariografia é útil
quando se suspeita dessa síndrome porque é
possível constatar a ausência de estenose grave.
a)
b)
c)
d)

Prinzmetal.
Aguda.
Estável.
Instável.

